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III. FRIGYES CSÁSZÁRNAK A „BÉKÉSNEK 1 *

EGYHÁZI RUHÁZATA.
Még 1864 május 5-én rándultam ki a csepeli lelkész-

szel Tökölére, hogy ottan az srégi templomot, s a hírne-

ves egyházi készletet is szemügyre vegyem. Miután a tem-

plomot és Cheh Mihály 1510-ben készült szép emléktáblá-

ját eléggé megbámultam, elkértem a szent ruhákat, melye-

ket az akkori sekrestyés a legalsó fiókból, mintegy a pal-

varból szószerint elhúzott és megmutatott. Látván azt, hogy
ezen szent ruháknak nemcsak els ajándékozását, a mi már
magában véve eléggé ritka, de keletkezésének idejét is

határozottan tudjuk ; Budapestre elvitelét, mint az akadémia

archíeologiai bizottság titkára, elhatároztam.

Azóta ezen, mindenképen datált, szent ereklyét több-

ször kiállítottam a fvárosban és a bihari múzeumnál
is

;

' de bár els sorban közlése a bécsi central-commissiót

illette volna,' mostanáig sem bírtam kiadni, minthogy a

közelebbi adatok még mindig hiányoznak és csak az az egy

látszik bizonyosnak, hogy mivel Tököle, sokacz falu a Cse-

pel szigetén, az Augusta Família Ciesareo-Regia-t vallja

egyházi védjének, ezen patronus kéretve, hogy eme plé-

bániát is lássa el egyházi ruházattal, talán már régebben,

e már kissé kopott ruhákat oda adá, miszerint fel nem
ismertetvén bels becsük, folytonos használat által még
inkább elrontassanak és használaton kívüliekké tétessenek.

Minden esetre maga a plébánia lenne a legilletékesebb,

vagy a püspöki iroda, hogy arról biztos adatokat nyújtson,

miképen és mikor jöttek ezen szent ruhák Tökölére.

Az els, a mi a királyoknál annyira kedves plébánián

feltnt, maga a ctisula volt; érdekes ez azért, mert a régi

eredeti kékszínü nyírott bársonyt tünteti fel, igen gyakran

össze-vissza foltozott, sok helyen elkoptatott és az ismeret-

1 Ezen ruhákat újakért becseréltem s iu országos iparmvészeti múzeumban

letéteményezlem. Az új ruhák beszerzéséhez járultak : cir. Arányi Lajos. Kriegler igaz-

gató, I'rey József, Mitterdorfcr Fcrcncz, Füssy Tamás. Kómcr Flóris Ferencz.

• Mi oknál fogva? Szeri.
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lenségig levásott nagyvirágú rajzával, melynek csak itt-ott

lehet némi nyomaira jutni XVI. táb. .' Nem is kételkedhe-

tünk, hogy e miseruha az újabb ízléshez alkalmazva, több-

ször meg lett nyirbálva és átidomítva. A mint van, hátulsó

része jelenleg : no m., szélessége 070 m. ; s ezek egyszers-

mind a hímzett keresztet képez részletnek méretei is. Egye-
dül a felül fenmaradt négyzetekben látni még a kék bár-

sonyt — máshonnan ez mindenütt elmállott. A keresztnek

alapját vagyis hátterét képezik a vereses, csigaszeren hím-

zett kerekek, mint ezeket másutt is látjuk — és emelteté-

sükre, kívülrl hasonlóan alkalmazva, aranyos fonalak használ-

tattak. Ezen fényes háttéren látható az ágasbogas sárgás

keresztfa sötétzöld árnyalatával. A kereszt legfelsbb részé-

ben, gömböczidomu kékes felhbl emelkedik Szt. Bertalan

apostol; jobbjában kék fonalakkal négyzetezett, öt kerek

gombbal ellátott, könyvet tart; baljában vértanúságának jel-

vénye van s az ezüst kés. Ruházata és barna hajazatának egy

része igen kopott ; nimbusa zöld és félkörökkel díszes.

Falak a kereszten függ Krisztus — A finomabb

testrészek hiányzanak. A keresztes szentfény a jobbfelé le-

hajtott , barnafürtös és zöld tiiskéskoronáju fej mögött kék,

valamint a kötény is. Jobb oldalának sebébl, kezeibl és

lábaiból hármas vérsugár folyik le. Az egész alaknak, a

mint meghajlik, hossza 0*40, kiterjesztett kezeinek vége

0-32 m.— A kereszt tövénél, pázsiton álló alakok 0.31 méter-

nyiek. Jobbra (heraldikailagi kék, nagyon reds ruhában, a

száz kulcsolja össze kezeit ; szentfénye barnás sárga ezüstös

félkörökkel elevenítve; balra barnás-sárga ruházatban, mely-

nek szegélyei ezüstösek, áll a csak gyaníthatólag fiatal arczú

Sz. János, szentfénye sötétkék ezüst félkörökkel. A kereszt

fenmaradt hasábain van jobbra kékes szent fény, sárgás,

ezüst szegély ruhában Sz. Péter. Ez jobbjában tartja a

dülényben végzd kulcsot
;

baljában a kék, ezüstgombu

könyvet. Feje kopasz, gyér fürtjei és szakálla bodros se-

> A XV-ik táblán közlit rajz az eredeti casula után készült. A kereszt szárai

alatt látszó bársony hiányzott, midn a casula az iparmveszett múzeumba került,

A rajz a korábbi állapotot' feltntet photographin alapján lett kiegészítve. Szerb
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lyembl készültek. A bal oldalon, szintén a kereszt felé for-

dítva, áll Szent Pál

;

kopasz, nimbusa és a jobbjában

lev négyzetezett könyv sárgás ; baljában az ezüst-kékes

nagy kard kerek véggombjával ; köpenyege

sötét-kék, világosabb és ezüstös szegély-

lyel. Ezen lap a durva vászonra régenten

csirizzel volt megersítve ; a mint nyomait

ma is látni lehet. A fordult, mintegy he-

gedü-alaku résznek oldalai csak itt-ott tol-

dották. Közepe régi szövet, melynek mai

hossza o*6g, szélessége 0*135 méter. Alapja

ennek is aranyos, szigszög fonalu és a

mennyit e helyen látni lehet, öt különféle

elállításból van szerkesztve. [22. sz.

1. A fels, 0*14 m. rajz sárga-zöld

kétágú nagyobb fát tüntet fel, melynek

ágain levelek és hatszög, alul sárgás,

felül piros geometriai alakok vannak : a

nagy fa alatt egy-egy kisebb fán hasonló

Szín madár van, vörös csrrel és karom-

mal ; legalul díszítményül mind a két olda-

lon három fácska ugyanannyi karóval és

ismét egy fácska két karóval van feltün-

2. Aranyos alapon újólag o*t-| mm.
térség közepén, két vörös és kék hatszögé

alak közt 0*03 és 0*025 nagyságú betk-
kel hasonló színekkel eljön : ibcfllS.

3. Egy nyolezszögü rózsa, melynek

négy fels levele vörös-kék, kereszttel kö-

zepén ; alsó levelei testszínüek, négy vörös

kereszttel két-két elválasztó levél közt, felül

sárga, két oldalt félig sárga és kék, leg-

alul kék négyzet vagyon ; az egész két- «

szeresen, felül kék, alul vörös tört egyenszárú kereszt közt

foglaltatik ; szélein pedig ezen összetett keresztet kék és

vörös szllevelek egészítik ki négyszöggé.



4. Tizenöt centimeternyi aranyos térségen, a fenebbi

névnek megfelelöleg, hasonló hatszögü dísz között, kék

színben marid olvasható.

5. 0.125 térségen ismét sárgazöld geometriai fa tnik
fel, venyigeszerü levelekkel és közbevetett vörös, gömb-

idomú gyümölcscsel.

Úgy látszik, hogy ezen szövésalak nem egyedüli a

maga nemében; mert midn 1865-ben a linczi keresztény

muzeum ideiglenes tárlatát megnéztem, a röklabrunni apá-

czák 84-dik számú kiállított tárgyánál is megláttam, mint

ezen, az aranyos ihcfltS és maridat de különböz czímerek

és a passió között. Egyenl tehát a gyár, csakhogy ezen

szövet a mienk által, évszámra nézve is, meg van határozva.

A fentebbi díszruhához tartozik ugyanis meg egy nagyon

tönkre silányított stola, XVIII. táb.) az említettmintákat

11 egész és két félben 170 m. hosszaságban mutatja; úgy,

hogy a függélyes mintázás helyett ezen aranyos alapú egy-

másután a) vörös: ibéfus,

kék ; IRXX
kék: 7ÍH0V-t, utánna a 3. számú díszítmény-

hez hasonló, de csak egyes keret és valamivel nagyobb

nagyobb level ; majd a

kék b) maria,

vörös I R R 8,

és vörös KCIOV-t; ez után az a) alakot, majd egy

kivehetetlen, de nyolezszögü vörös és kék csillagokat fel-

tüntet geometriai alakot, ismét b) ezután, utána 5 — ezután

a) — és ismét a 3. számú rózsa-alak és újonnan a) tnik fel,

melyet végre ismét 5. minta vált fel. A stóla szélesebb vég-

részleteit egy jól kivehet, oda toldott 3. számú nyolezszögü

rózsa ; a másik oldalon, a szintén három részbl toldott

b) képezi.

A két fölhozott és lényegesen különböz szövet közt

az a különbség, hogy bár a minta a szövszéken részben

egyenl vala ; a második stolaris rész azon érdekes adatot

tudatja velünk, hogy a szövet 1444-ben készült és hogy

készíttetje III. Fridrik. Ez ismeretes jelmondata — mely



iniciálisokkal van írva — által ellenmondhatlanul be van

bizonyítva ; két szent név ellenben a easulán hátul alkal-

mazott részen az alakok közt s a stólán is a t. i. minus-

culákkal írott.

Nem mint szövet, de mint hímzés és meghatározása

végett érdekes a kék bársonyu egyházi palást, melyet ugyan-

csak Tökölén találtam. XVII. tábla. A köpeny két csatja

között 0‘50 méternyi sötétkék metszett bársonydarabokat

látunk a titokszerüfmm granatum-ma\ , több levéltl körül-

véve, szekfíí alakú kiugrókkal, a geometriai formájú kerettl

szamárhátos változata által elválasztva. Ehhez alkalmaz-

kodik a pótló újabb szövet, mely a paszománttal a szélet

képezi és jelenleg o'4 z méternyi.

Az egész palást z'86 méter széles; hosszában pedig

i *48 méter. — Meg kell említeni, hogy az egész alsó rész

horzsolás, használat és talán némileg az ócska ruházatot

illet gondatlanság miatt is annyit szenvedett, hogy a fent

említett mintázat egészen eltnt ; a bársonynak már semmi

nyoma, egyedül a kimagasodó hímzés közt látni némi sötét-

kék foltokat, melyekbl az egésznek kopott-világos -kékes

színe nagyon is elüt.

Áll a középs rész ri8 ”f, két o -6o és két 0-17—0-19

m/ darabból, melyek a hímzés eltt összevarrattak, hogy

ro3 méternyi alját képezzék. Az 1 méternyitl fogyatkozó

aljon, az egyenl díszítmények, bár egyenlen magasra

hímzettek három egyenes sorban váltogatva, ötével jnek el,

ezentúl jobbra-balra a közepe felé kissé meghajolva ötével,

négyével egészen kettig fogynak és így mind együtt 38 egész

és 6 csak félig kivitt bokor jön el. Ezen díszítések, titkos

vonatkozással a szent kenyérre, kilcncz buzakalászból álla-

nak, melyek alul kerek tekercsesei összekötvék, szálkáikat

mindenfelé kieresztik; a sötét-kék aljzat csinosan kiemelked-

hetett, az eredeti aranyszálok közti vöröses kivarrás pedig,

föképen a kalászoknak hatását növelé. A kalászcsomóknak

magassága o'ig — a szálaknak alsó szélessége, egymástól

való egyenes távolsága középszeren o'i6 métert teszen.

A mi e paláston a f, az, hogy középeit, a két utolsó
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kalászcsomó közt, Fridrik császár ismeretes jelmondatának

kezd beti állanak

:

1A g IQV
és az alsó kalászcsoporttól balra az évszám :

I R R 8

hasonlóan mint a kalászok kivarrva és ez által az adomá-

nyozót és az évet magát világosan kijelentve.

A régi pallium helyét, melyet a lég viszontagságai

ellen küls ténykedéseknél használt a lelkipásztorkodással

foglalkozó pap, a díszes egyházi köpeny foglalta el, mely

gyakran a casulát is helyettesítette; a fre való cucullus

'csuklya, guggel pedig ezen köpöny tetejérl közepére lecsüng-

vén, tükörré, lelóggó puszta díszszé vált és a födött szen-

télyben az srégi harang vagy csörg helyett, aranyos

bojttal volt ellátva.

III. Fridrik császár idejébl való a tükör is , mely

0*35 méter fels szélességgel, lefelé csúcsban végzdik és 0^40

méter hosszú. Kétfelé 0.003 m
f széles kerettel van egyáltalán

ellátva. A két széls keretrész mintegy lánczidomu, mert

o -o8 m
j njilt vagyis két oldalról varrott, és 0-05 m

/ csak

egyszer, az egész szélességben varrott tagozattal bír. A kö-

zéps emelkedettebb rész az egyszer alapról kiemelkedvén,

kétszeresen összetekert 'kötélidomu, egyik hajlástól a másikig

o -o8 számít. Az egész hímzett kép, a mely belsejét elfog-

lalja, nagyon vásott, fleg a felálló gyengédebb részekben,

úgy, hogy ezeken át az alsó goromba vásznat sok helyen

a lekopott, csak festett részleteken meglátjuk.

Az alakok nélküli rész nem más, mint a keretnek 0*25

"''-re való folytatása olyan modorban, hogy emitt is, amint

már a Fridrik-féle casulán láttuk, kisebb vagyis 0-03 ”f -nyi

csigaszerü, aranyos, sok helyen levarrt, tekercsekbl áll.

Ettl a tükör alsó részletét vevén tekintetbe 015
‘m
f -nyíre

jön az ostáblaszeren berendezett szobapalló, mely felül,

a meddig t. i. az alakok terjednek, sötétzölddel és sárgával

alul sárga fonalakkal, de mindenütt reezésen levarrva és

zsinoros fonalakkal letartóztatva fordulnak el.
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Feltn, hogy e helyen is, ugyanazon adakozót talál-

juk és ugyanazon évet mintegy bebizonyítva. Mai napon,

igaz már alig észreveheten, mindjárt az alakok alatt

:

*X*€-*Í*0*V*; alatta pedig:

I R R-8 lappang a pontok mind fekete

és testszínvel, a mennyire még látni lehet, adattak ; a betk
és számok pedig fehérre vannak kihímezve.

A, o- 2o méter magas, két személy durvább alapra van

reáhímezve és a tekercses alapra reá varrva. Balra áll

földig ér öltözetben az angyal. Arcza a finom vászonra

van festve, hajazata sárgás, végén egy kissé göndör; ruhája

fehér, fekete-kékesre festett redkkel, felálló gallérral, az

újjak és a ruha alja szegélyezvék, mellén pedig keresztbe

kötött stólát visel. Jobbjában keresztet és liliomot tartott,

ez azonban eltnt ; balját elre terjeszti ki. Szárnyai újjainál

meghajlottak, bels felükön vörös-sárgásan-fehéresek ; kí-

vülrl sárga-zöldes toliakkal ellátvák és ezüstös szélekkel

befoglalvák. Szentfénye nincs. E szent körül talajtól talajig

0*02 széles összevissza tekeredett mondatszalag nyúlik körül,

melyen: Mce, maria, ©racia, plcita &c. fekete betkkel hímezve

állhatott ; azonban e betk csak gyaníthatok, látni, mivel

a szalag rpndkivülileg össze van kuszáivá, csak egyes vo-

násokat lehet. Evvel szemközt, szemeit lesütve áll a boldog-

ságos szz. A szentfény küllsen emelked aranyos fonalu

;

hosszú sárgás hajzata hátul is lefoly, arcza részben fona-

lakkal emelt, részint festékkel is eleveníttetett. Ruhája

kékes, a fényl pontokon sárgás virágú ; meglehet, hogy

ezek rózsabimbók vagy talán egyes kalászok is. Ruhája

és újjai nyelüczézesek, alul szegélyzettek ; kezeit maga eltt

egymás fölé helyezi. Ezen alakot is hasonló tekeredett szalag

környezi, melyen a fiat-ot alig lehet a feketés betkbl
kiolvasni. Meglehet, hogy ez Mária feleletét foglalta magá-

ban, t. i. : írre cmrilla Pcmitti, fiat mihi secun&nm verbum tuiim!

Örülnünk kell, hogy e szokásos egyházi jeleneten

kívül a leírt, nagyon is megrongyolt kép a betkbl és az

évszámból épen azt mutatja meg, a mi reánk nézve a leg-

érdekesebb. Rómcr Flóris Fcrcncz.


